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BOLETIM OFICIAL FGJ 10/2017  

CAMPEONATO ESTADUAL SUB 18 E SUB 21 

SELETIVA PARA O CAMPEONATO BRASIELIRO REGIONAL 

 

Data: 11/03/2017 
Local: Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo 
Endereço: Rua Castro Alves, 166 - Rio Branco, Novo Hamburgo - RS  
 

1. Tabela de Classes 

CLASSE ANO NASCIMENTO DIVISÂO 

Sub 13 2005/2006 Não há 
Sub 15 2003/2004 Não há 
Sub 18 2000/2001/2002 Não há 
Sub 21 1997/1998/1999 Não há 
Sênior 1988 a 1996 Não há 

 
 

2. Inscrições: 

2.1 Prazo: Até as 24horas do dia 07/03/17, terça-feira. 

Atenção: Inscrições e modificações realizadas fora do prazo não serão aceitas sob nenhuma hipótese. 

2.2 Como fazer: Deverão ser realizadas na plataforma Zempo pela Entidade. Somente poderão ser 

inscritos os judocas com registro homologado pela FGJ no Sistema. 

2.3 Taxa de Inscrição:  

Seletiva:  

R$ 50,00 para todas as filiadas  

Campeonato Estadual (classes sub 18 e sub 21): 

R$ 50,00 para as filiadas distantes de Novo Hamburgo de 400 km 

R$ 55,00 para as filiadas distantes de novo Hamburgo de 150 a 400 km 

R$ 60,00 para as demais filiadas 

R$ 20,00 para o absoluto 

 

CONSIDERAÇÕES: O atleta Destaque 2016 tem direito a apenas uma inscrição gratuita por evento, sendo 

que se ele optar em participar de mais de uma classe ele deverá efetuar o pagamento da inscrição.  

 

3. REGULAMBENTO TÉCNICO: 

Conforme documento publicado no site da FGJ em boletins “REGULAMENTO PARA EVENTOS OFICIAIS 

DA FGJ 2017” 

 

4. DOCUMENTAÇÃO: 

4.1 Carteira de atleta com código de barras emitidas a partir de 01 de janeiro de 2017; 

4.2 Somente serão aceitas novas  filiações de atletas e atualização da carteira até o dia 03 de março (sexta-

feira). 
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4.3 Atletas em processo de transferência de entidade deverão entrar em contato com a secretaria da FGJ e 

verificar a possibilidade de liberação até o dia 03 de março de 2017 (sexta-feira). 

4.4 Todos os competidores deverão permanecer com a carteira da FGJ em mãos até o momento da entrada 

no shiai-jô, e apresentá-la quando solicitado por qualquer membro da equipe de trabalho, organização e 

arbitragem da FGJ. 

4.5 Os judocas devem utilizar a faixa correspondente a graduação que consta na carteira da FGJ. 

4.6 Somente serão emitidas autorizações para participação no evento sem a carteira da FGJ para atletas 

que estiverem com as obrigações federativas em dia (carteira válida no sistema de código de barras) e que 

tiverem extraviado ou esquecido a mesma. O valor para emissão desta autorização será de R$ 30,00 e deverá 

ser pago no ato da solicitação. Com o pagamento desta taxa a FGJ emitirá, automaticamente, a 2ª via da 

carteira, que será entregue ao Professor até o próximo evento oficial. 

 

5. PREMIAÇÃO: 

Conforme documento publicado no site da FGJ em boletins “REGULAMENTO PARA EVENTOS OFICIAIS DA 

FGJ 2017 

 

   6. REGULAMENTO ESPECÍFICO DO EVENTO: 

CAMPEONATO ESTADUAL SUB 18 E SUB 21 E SELETIVA PARA BRASILEIRO REGIONAL: 

De acordo com as instruções da CBJ a Federação Gaúcha de Judô realizará de forma antecipada 

os Campeonatos Estaduais Sub18 e Sub21, para que os pontos destas competições possam ser 

somados Ranking Nacional de Base de cada atleta vencedor. 

 Ocorrerá de acordo com as Normas Gerais para Eventos da FGJ 2017. 

Após apurarmos os vencedores do Campeonato  Estadual (campeão, vice campeão e terceiros lugares)          

realizaremos a seletiva com os atletas classificados para a poule, sendo que a luta final da competição já 

valerá para a poule (rodízio da seletiva). 

Atletas que estiverem representando a CBJ em Estágios Internacionais, receberão a pontuação de 

Campeões Estaduais, para que não sejam prejudicados no Ranking e realizarão uma seletiva com o 

Campeão da Poule (roodízio em data a ser marcada pela Direção Técnica da FGJ. Esta disputa ocorrerá 

no Sistema melhor de 3 confrontos. 

SELETIVA DAS CLASSES SUB 13, SUB 15 E SÊNIOR: 

SUB 13 e SUB 15 serão disputadas segundo as Normas Gerais para Eventos da FGJ 2017 . 

SÊNIOR: A FGJ enviará para o Campeonato Brasileiro Regional os 4 melhores atletas 

classificados na seletiva, sendo assim, para esta classe não realizaremos a POULE (rodízio) final, todos os 

4 atletas estarão automaticamente classificados. 
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Pesagem Classe Horário Previsão de 

Início 

DIA 10/03 - SEXTA FEIRA    

EXTRA OFICIAL SÊNIOR/SUB 21/SUB 18 17:00 - 18:00  

OFICIAL SÊNIOR 18:00 - 18:30  

OFICAL SUB 21 18:30 - 19:00  

OFICIAL SUB 18 19:00 - 19:30  

DIA 11/03 - SÁBADO    

EXTRA OFICIAL SÊNOR 08:15  

OFICAL SÊNOR 08:15 - 08:45 09:15 

EXTRA OFICIAL SUB 15 09:00 - 09:30  

OFICIAL SUB 15 09:30 - 10:00  10:30 

EXTRA OFICIAL SUB 21 10:15 - 10:30  

OFICIAL SUB 21 10:30 - 11:00 11:30 

EXTRAOFICIAL SUB 18 11:15 - 11:30  

OFICIAL SUB 18 11:30 - 12:00 14:00 

EXTRA OFICIAL SUB 13 12:15 - 12:30  

OFICIAL SUB13 12:30 - 13:00 15:00 

 
OBS: o Sistema de pesagem seguirá a seguinte ordem na sexta feira 10/03/17: 
 
Após a pesagem extra oficial, as categorias de peso serão chamadas em ordem crescente de peso, ou 

seja, do Super Ligeiro até o pesado de cada classe. Os atletas que no momento da chamada não se 
encontrarem no local, aguardam o termino da chamada de todas as categorias para pesarem-se.  

Os atletas das classes sênior, sub 21 e sub 18 poderão optar pela pesagem de sexta ou sábado. 
 
ATENÇÃO: Estes horários estão sujeitos a modificação até a data da competição, de acordo com o 

número de inscritos na mesma, sendo que qualquer modificação será previamente divulgada no site da FGJ. 
Avisamos também que o horário do inicio das classes é uma previsão, podendo haver alguns atrasos por conta 
do número de inscritos na competição e do andamento da mesma, pois existem muitas variáveis envolvidas em 
uma competição de grande porte, ficando impossível prever com exatidão a duração de cada classe.  

 
Solicitamos a colaboração dos professores, para que enviem as inscrições com a maior antecedência 

possível e que tenham atenção na hora de realizar a inscrição. Solicitamos ainda que no dia da competição 
acompanhem seus atletas na pesagem, pois os erros de inscrição e problemas de pesagem são as principais 
causas de atrasos nas competições.  

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2017.

 

 
Luiz Bayard Martins dos Santos 
Diretor Técnico 


